
 

 

 خرید مشتریان آنالینپرسشنامه 

 

پرسشنامه خرید مشتریان آنالین، پرسشنامه ای محقق ساخته است که منظور سنجش رفتار های خرید مشتریان 

باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای  مولفه می 2سوال و  13آنالین تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 

؟( به خرید مشتریان آنالین شما با فرآیند خرید محصوالت بصورت آنالین آشنایی دارید.لیکرت با سواالتی مانند )

 می پردازد.

ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه محقق ساخته خرید منظور از خرید مشتریان آنالین نمره قیتحق نیدر ا

  ن کسب می کنند.مشتریان آنالی
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 خريد مشتريان آنالين

  1 شما با فرآیند خرید محصوالت بصورت آنالین آشنایی دارید.     

 

رفتار 

 خرید

 2 دارید.شما با روش جستجوی محصوالت مورد نیاز خود در فروشگاههای آنالین آشنایی      

 3 خرید آنالین کاری است که شما آن را بصورت مداوم انجام می دهید.     

 4 انجام خرید آنالین برای شما یک امر عادی است.     

 5 خرید آنالین کاری است که شما آن را به دفعات زیاد انجام داده اید.     

 6 زندگی مدرن امروزی است.به نظر شما خرید بصورت آنالین ایده خوبی برای      

که این نوع خرید مورد اطمینان  آنالین درگذشته می دانید براساس تجربه شما ازخرید     

 است.

7 

 8 کنید.می  خریداری آنالین بصورت را خانوادهو نیازخوددمور محصوالت معموال شما     

  9 مقرون به صرفه است. یاز نظر زمان نیآنال دیخر     



 

 

 

 به دو طريق می توان از  تحلیل اين پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس 

 شروع به وارد کردن داده ها تعریف کنید و سپس 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل 

 کنید .

( کنید. computeبوط به هر مولفه را کمپیوت)پس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مر .مرحله دوم

ایجاد  x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید 

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا  computeبا هم  را

 ... است.

 یم افتیدر یزیو چه چ دیده یپول م ییکه بابت چه کاال دیدان یشما م نیآنال دیدر خر     

 .دیکن
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یزه گان

 خرید

از  یاطالعات جامع رایاست ز یاز فروشگاه سنت دیکارامدتر از خر نیبصورت آنال دیخر     

 دهد. یمحصول ارائه م
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 12 دارد. یکمتر سکیر یاز فروشگاه سنت دینسبت به خر نیآنال دیخر     

 13 برد. یباال م دیخر یشما را برا یو مجاب کتتدگ یریگ میقدرت تصم نیآنال دیخر     



 

 

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 امه) متغیر( بگیرید.آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشن

مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 

 

 

 نمره پرسشنامهتحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال 

 .کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر  10شما 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

  = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پايین نمره

13 5/32 65 

 

 خواهد 65و حداکثر   13عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  13 امتیازات خود را از 

   بود.

  در حد پایینی می باشد.   نیآنال مشتریان دیخر زانیم:  21تا  13نمره بین 

  در حد متوسطی  نیآنال دیدر خر متیق یریپذ نیآنال مشتریان دیانعطاف خر : میزان43تا   22نمره بین

 می باشد.

   در حد باالیی می باشد.   نیآنال مشتریان دیخر زانیم: 43نمره باالتر از 

  

 مخالف کامال مخالف بدون نظر موافق کامال موافق

5 4 3 2 1 



 

 

  و پايايی پرسشنامه روايی

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما  

محتوا  ییپرسشنامه از روا ییروا نییتع یبرا (1392) برجیان پژوهش در(. 1390فکر می کنیم )سرمد و همکاران،

قرار گرفته  تیرینظران سازمان و مداز صاحب یتعداد اریصورت که پرسشنامه، در اخت نی. بده استاستفاده شد

 شنامهاز موارد پرس یاو سرانجام پس از اعمال اصالحات در پاره دیگرد شنهادیجهت اصالح پ یموارد جهیاست در نت

 مورد استفاده قرار گرفت. یینها

 پايايی ابزارهای جمع آوری داده ها 

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت استتتت از درجه تبات آن در اندازه گیری هر آناه اندازه می گیرد یعنی  

(. 1390اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد) سرمد و همکاران،

افزار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرمپایایی پرسشنامه بر اساس روش  (1392) برجیان در پژوهش

SPSS .الزم به ذکر است چناناه    به دست آمده است و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد

 .شودیمحاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی م 7/0ضریب آلفای کرونباخ بیش از 

 مشتريان آنالينخريد پرسشنامه 

 آلفای کرونباخ متغیر

 88/0 رفتار خريد

 85/0 انگیزه خريد

 92/0 خريد مشتريان آنالين

 

 منابع:

 .روش تحقیق در علوم رفتاری( 1390سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازرگان )

پایان نامه . نيآنال انيمشتر ديبر رفتار خر متیق یريانعطاف پذ ریبررسی تاث(. 1392برجیان، شیدا)

 گرمی. واحدی. دانشگاه آزاد اسالم کارشناسی ارشد.


